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بعد حتقيق النصر على داعش وارتفاع سقف مطالبات الناس احلياتية واخلدمية، واملظاهرات 
االحتجاجية املؤثرة يف مطالبها ومربراهتا، ابتت القوى السياسية مطالبة أكثر من أي وقت مضى 
قبل  الدميقراطي  والنظام  السياسية  ابلعملية  املواطني  ثقة  يعيد  ودقيق  واضح  إصالحي  بربانمج 

تعرضهما إىل خطر حمدق. 

إن استمرار االحتجاجات وعدم قناعة الوسط اإلعالمي والنخبوي والشارع بنتائج التحقيق 
يف أعمال القنص والعنف املفرط حبق املتظاهرين، واستمرار ضغط املرجعية الدينية بضرورة وجود 
برانمج إصالحي واضح ومقنع حيظى بدعمها ودعم الشارع، يستدعي من املتصدين للعمل السياسي 
إبداء خطوة متقدمة على اآلخرين بربانمج إصالحي متهيدي، ملرحلة ما بعد االحتجاجات، أو ما 

بعد احلكومة احلالية. 

قوية، هتدف إىل احلصول على  إرادة سياسية  الربانمج إبظهار  يتصف  أن  الضروري  ومن 
تفويض شعيب واضح؛ لتحقيق اإلصالحات ويف مقدمتها املصداقية يف مكافحة الفساد والفاسدين. 
ويفرتض أبي برانمج اصالحي أن يعمل على استقطاب الشباب من ذوي اخلربة والتعليم اجليد 
خارج العراق وداخله، ومتكينهم من قيادة اإلصالحات بداًل من االعتماد على املوظفي احلاليي 
مهما عال شأهنم، ومكانتهم، اذ اهنم مدربون ضمن النظام البريوقراطي احلايل، ومن الصعوبة تصور 

حتررهم منه.

الدولة ودورها ودوائرها لصاحل  الربانمج اإلصالحي بضرورة حتجيم عمل  وينبغي أن يؤمن 
احلد من البريوقراطية والروتي ضمن نظام اقتصادي مفتوح وشفاف، بداًل من التوجه الذي طبع 
احلكومات بعد 2003 بفتح أبواب التعيي احلكومي حد التخمة والتشّبع ابلبريوقراطية والفساد. 

اإلعالم  على  واالعتماد  متوقعة،  غري  وأساليب  مبتكرة  جهوداً  الفساد  مكافحة  وتتطلب 
الشعيب املكثف لتحويل اإلصالحات من إرادة سياسية إىل توجه شعيب وتشجيع الصاحلي على 

مالحقة الفساد والفاسدين. 

نحو برنامج إنقاذ إلصالحات مقنعة
د. علي طاهر الحمود *

*  ابحث واكادميي واستاذ االجتماع السياسي يف جامعة بغداد - كلية اآلداب.
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عملية  تتوىل  منسجمة  مصغرة  قيادة  الفساد  ومكافحة  اإلصالح  عملية  قيادة  وتتطلب 
التنسيق، واختاذ القرارات بنحٍو مكثف وسريع وفاعل، وإن عملية اإلصالح تتطلب االنفتاح على 

التجارب الدولية بدل االنغالق على الذات بداعي احلفاظ على السيادة أو حنو ذلك. 

وتستدعي اإلصالحات املستدامة تسخري احلكومة التقنيات احلديثة على نطاق واسع للحد 
من تعامل موظفيها مع املواطني واملستثمرين. 

وإن الورقة احلالية هي أفكار مكثفة لربانمج إصالحي يبتعد عن إطالق الشعارات واألهداف 
العامة، ويستهدف إعادة ثقة اجلمهور ابلنظام السياسي، إذ تتضمن اقرتاحات يف ملفات مكافحة 

الفساد واإلدارة واالقتصاد والسياسة.

ملف مكافحة الفساد

• تفعيل التحقيق يف ملفات الفساد الكربى، مثل قضية األسلحة الروسية، والطائرات الكندية، 	
واملدينة الصناعية يف البصرة، وغريها، واعتقال املتهمي؛ ليكون األمر رسالة واضحة للجمهور، 

والقوى السياسية، والقضاء، جبدية احلكومة يف مالحقة الفساد والفاسدين.

• االستعانة بفريق حتقيق دويل ليعي العراق على مالحقة الفاسدين واالموال املهربة، وليكون هذا 	
االمر رسالة للمجتمع الدويل جبدية احلكومة يف هذا امللف.

• التواصل املكثف مع اإلعالم والناشطي ومنظمات اجملتمع املدين، من اجل االستعانة هبم يف 	
محلة مكافحة الفساد، ومساع رأيهم يف نقاط اخللل، وهو جزء من اشراك اجلمهور يف هذا األمر 

بداًل من انتظار مظاهرات احتجاجية.

• والرشوة 	 االبتزاز  اكتشاف حاالت  على  واحلّث  السريي،  االقتصادي  واألمن  الشرطة  تفعيل 
والفساد بنصب الكامريات يف الدوائر اخلدمية.

• اقرتاح التشريعات أو التعديالت القانونية احلامسة ملكافحة الفساد دفعة واحدة، تتضمن طرد 	
املوظفي املسيئي من الوظيفة العامة، ومساومة املختلسي واملنتفعي لدفع ما بذمتهم إىل خزينة 

الدولة. 
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• تشكيل جلان من أكادمييي ومنظمات دولية وحملية، وابالستعانة ابجلمهور عرب تواصل مباشر، 	
فضاًل عن مسؤولي سابقي وحاليي يف الدوائر واملؤسسات والقضااي اآلتية، من أجل تشخيص 
مواطن الفساد، واقرتاح طرق ملكافحته )مزاد العملة يف البنك املركزي، والبطاقة التموينية 
عقوداً وتوزيعاً، واملنافذ احلدودية، ودائرة الضريبة، ودائرة اجلمارك، والتسجيل العقاري، 
ومعاشات اجلنود وأرزاقهم يف القوات املسلحة املتنوعة، ومراكز الشرطة، وشرطة املرور، 
واملصارف احلكومية واألهلية، واملدارس واجلامعات احلكومية واألهلية، والبعثات ومعادلة 
الوقود،  حمطات  و  النزاهة،  وهيئة  والقضاء،  االجتماعية،  احلماية  وشبكة  الشهادات، 
ورواتب املسؤولني ومحاايهتم ونثرايت مكاتبهم، والعقود اجلانبية يف النفط والغاز، واملصانع 
احلكومية، وهيئات االستثمار، والنافذة الواحدة يف هيئات االستثمار اليت مل تنفذ حىت 
ونظام  املقدسة،  والعتبات  والعدالة،  واملساءلة  والسجناء  الشهداء  ومؤسسات  اآلن، 

التعاقدات احلكومية، وشركات االتصاالت، وشركات اإلنرتنت، وغريها(.

ملف اإلدارة واالقتصاد

• ال ميكن احلديث عن احلد من الفساد أو زايدة فاعلية النظام اإلداري دون مزيد من الرقابة 	
والشفافية يف العمل وتقليص البريوقراطية؛ عرب إجناز احلكومة االلكرتونية والتخلص من األعمال 

الورقية ضمن مدة زمنية معقولة وابلتعاقد مع شركات عاملية هبذا الصدد.

• من الضروري إعادة الثقة ابهليئات املستقلة لتكون مستقلة ابلفعل، وذلك من خالل االستعانة 	
ابجلهات الدولية واملنظمات احمللية الختيار شخصيات على وفق نظام النقاط، يتم اختيارهم 

ايضا بعد اختبارهم من حيث احاطتهم ابلقانون واإلدارة واجلوانب النفسية. 

• بعد اختيار جملس اخلدمة االحتادي على وفق النظام املذكور آنفاً، ميكن تطبيق اإلجراء عينه 	
حبق الدرجات اخلاصة )مدير عام وما يعادله، وكيل وزارة وما يعادله(. 

• تعديل القانون لتكون الدرجات اخلاصة )مدير عام وما يعادله، وكيل وزارة وما يعادله( ألربع 	
سنوات قابلة للتمديد بطلب من املسؤول األعلى. 

• تعديل القانون لتكون خمصصات الدرجات اخلاصة )مدير عام وما يعادله، وكيل وزارة وما يعادله، 	
وزير وما يعادله، والرائسات الثالث( خمصصات مقطوعة، وغري مشمولة ابلتقاعد أو االستمرار. 

وعّد هذه الدرجات الوظيفية مشمولة اعتيادايً بنظام سلم الرواتب ترفيعاً وعالوًة وتقاعداً. 
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• إحالة مشروع سكك احلديد الكهرابئي لربط ميناء الفاو الكبري برتكيا للتنفيذ، مع مشول مجيع 	
حمافظات العراق هبذا الربط. 

إن هذا املشروع حيقق تواصل احملافظات، ويشغل مئات اآلالف من األيدي العاملة، والكثري 
من الربح االقتصادي للبالد، فضاًل عن الربط االسرتاتيجي للعراق مبنظومة االقتصاد العاملي.

• إحالة مشروع ميناء الفاو الكبري لالستثمار، وتسريع إجناز اخلطة احلالية، مع وجود استعداد 	
لشركات عاملية ودول مثل الياابن أعلنت سابقاً عن استعدادها لتنفيذ املشروع.

• االجتاه حنو االقتصاد احلّر املفتوح ابلتخلص من القواني املرتاكمة منذ العهد امللكي حىت اآلن 	
اليت تبلغ حنو 21 ألف قانون وأنظمة وتعليمات وأوامر وتوجيهات أغلقت االقتصاد، ووجهته 
إلعدام كل  التشريعية«  »املقصلة  تنفيذ  ميكن  وبذلك  ريعي؛  أوامري  اشرتاكي  اقتصاد  حنو 

القواني االقتصادية املضرّة دفعة واحدة، واستبداهلا بقواني عصرية ورشيقة وفاعلة.

• وأن 	 دفعة واحدة،  اإلدارية  اإلجراءات  لتوحيد  بعضاً  ببعضها  أعماهلا  الدولة  ربط مؤسسات 
تتحدد املعامالت الرمسية، وتدمج مع بعضها، على وفق التجارب الدولية، وأن تكون املؤسسات 

معنية جبمع املعلومات وليس الزابئن.

• رفع شعار »السكوت عالمة الرضا«، مبعىن إجبار املؤسسات على إصدار الرتاخيص واإلجازات 	
إذ  الرتخيص صادراً،  يعدُّ  احلالة  أقصى، ويف غري هذه  -مثاًل- كحّد  يوماً   20 يف غضون 

يتحمل املسؤول احلكومي أو املوظف أي خطأ حمتمل.

• إنشاء وكالة وطنية جديدة تعتمد النافذة الواحدة إلصدار السجالت العامة للمواطني بدقائق 	
معدودة، تشمل شهادة امليالد والوفاة والبطاقة الوطنية، وجواز السفر، وواثئق الزواج واهلجرة، 
ومعادلة الواثئق، والبطاقة التموينية والسكن، وإجازات السوق وتسجيل السيارات، وكل ذلك 
تقليصاً للبريوقراطية ومتهيداً إللغاء شرط محل اهلوية، أو إجازة السوق، إذ إبمكان الشرطة أو 

املؤسسات احلكومية التحقق من ذلك إلكرتونياً. 

• إشاء قاعدة بياانت موحدة جلميع املواطني تبي عملهم، أو بطالتهم، ومصادر دخلهم، وارقام 	
حساابهتم، لغرض تطبيق نظام جباية الضرائب، والضمان االجتماعي على اجلميع، مع حتقيق 

رقابة على وفق قانون »من أين لك هذا؟«.
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• ومنح 	 بعضاً،  ببعضها  البلدية،  واخلدمات  واهلاتف،  والغاز،  والكهرابء،  املاء،  ربط خدمات 
الصالحية لقطع اخلدمة يف حال عدم دفع املستهلك ما عليه خالل 3 أشهر متتالية.

• توحيد هيئات االستثمار مع جملس اإلعمار املقرر إنشاؤه، وجعل أعماله إلكرتونياً، وحتديد 	
مهلة زمنية إلصدار تراخيص االستثمار للمستثمرين.

• إقرار قانون التنمية العقارية الذي يتضمن خطة متقدمة حلل مشكلة السكن يف العراق.	

• حسم القضااي اخلاصة ابلقطاع النفطي من خالل استثمار الغاز املصاحب )علماً أن العراق 	
خيسر أكثر من 5 مليارات دوالر سنوايً نتيجة إحراقه(، وإهناء استرياد املشتقات النفطية من 
خالل إحالة مشاريع التصفية والبرتوكيمياوايت؛ لتحقيق االكتفاء الذايت ابلسرعة املمكنة، وهو 
الذي يكلفنا حنو 4 مليارات دوالر حالياً، وأيضا إنشاء أسطول لنقل النفط اخلام لألسواق 
جولة  ابستحقاقات  النظر  وإعادة  حاليًا-،  النقل  -كلفة  دوالر  ملياري  حنو  لتوفري  الدولية 
الرتاخيص ومدفوعاهتا اذ تكلف ميزانية الدولة 15 مليار دوالر حالياً، واستثمار الغاز احلر يف 
حقول )عكاز، وراوة، وكل املنطقة الشمالية الغربية(، إذ سيوفر رحباً سنوايً يقدر أبكثر من 15 
مليار دوالر، واالهتمام ابلصناعات اخلاصة ابلنفط لتوفري حنو 2 مليار دوالر مما ينفق اآلن، 
والعمل على إهناء اعتماد حمطات الكهرابء على النفط األسود الذي يكلف الدولة 6 مليارات 

دوالر حالياً. 

• اعتماد اخلطة الياابنية إلعادة تفعيل الصناعة الكورية اجلنوبية دفعة واحدة، وهي خطة صاحلة 	
تفعيل  يتم مبوجبها  استثمارية عميقة  للدخول بشراكة  الياابن نفسها،  لالعتماد ابلتفاهم مع 

270 شركة صناعية عامة، وتعديل القواني والتعليمات اخلاصة ابلصناعة.

امللف السياسي

• الدعوة إىل كتابة دستور جديد يعتمد النظام الرائسي بداًل من الربملاين. وال شك يف أن العراقيي 	
كانوا يبحثون سابقاً عن شرعية التمثيل عرب النظام الربملاين، إال أن ضعف الكابينات احلكومية 
وشيوع احملاصصة والفساد، والتوافقية شّلت حركة احلكومة؛ مما دعا النخبة واملراقبي واجلمهور 
إىل التخلص من كل ذلك عرب نظام رائسي قوي ومسؤول. وبذلك فإن الدعوات إىل النظام 
الرائسي منطقية جداً هتدف إىل إبراز شرعية اإلجناز للحكومة مع عدم إغفال شرعية التمثيل. 
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فالنظام الرائسي أقدر على إجناز اإلصالحات وحتقيق التقدم وإعطاء صورة قوية موحدة للعراق 
أجل  من  كبرياً  جهوداً  يضيع  الذي  الربملاين  النظام  من  بداًل  واإلقليمية،  الدولية  احملافل  يف 
املساومات، وحتقيق التوازانت السياسية واالنتخابية على حساب اإلجناز االقتصادي واخلدمي، 
هتّرابً من استحقاقات املسؤولية ورغبًة ابستمرار الوجود يف السلطة أبي مثن، وهي التجربة اليت 

عاشها العراق منذ 2003. 

حيث  من  احلايل  الدستور  يف  املوجودة  الثغرات  اجلديد  الدستور  يتجاوز  أن  من  بّد  وال 
صالحية األقاليم، وسيطرة احلكومة على السياسة اخلارجية والقوات املسلحة واحلدود واملياه وغريها.

وأيضا يتضمن الدستور آليات أوضح حملاسبة النواب واستبداهلم، ورفع احلصانة عن اجلناايت 
واجلنح وحصرها ابلتصرحيات السياسية.

• ال ميكن احلديث عن إصالح سياسي من دون قانون جديد ومقنع عراقياً ودولياً، للمفوضية 	
العليا املستقلة لالنتخاابت، وقانون االنتخاابت، وتعديل قانون األحزاب مبا يضمن مزيدا من 
الشفافية وممارسة الدميقراطية فيها، وإقرار القواني الدستورية املتأخرة مثل قانون جملس االحتاد، 

واحملكمة االحتادية، وحرية التظاهر والوصول للمعلومة، وغريها.

• من املهم اإلسراع ابنضمام العراق إىل االتفاقيات الدولية لعودة البالد عضواً فاعاًل يف اجملتمع 	
الدويل، وأيضاً حّل الكثري من العقد واملشكالت الداخلية. فمثاًل من الضروري انضمام العراق 
التفاقيات التحكيم الدويل وهو شرط أساس للشركات األجنبية املستثمرة. ومبا أن عدد هذه 
االتفاقيات كبري، وعمل الربملان بطيء، فيمكن اقرتاح انضمام العراق إىل مجيع هذه االتفاقيات 

دفعة واحدة وبقانون واحد. 


